> Beth:Origen

setembre - desembre 2021

Amb el suport de:
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ESPECTACLE
Auditori Municipal
Miquel Pont

Guió i direcció
Josep Maria Lari
Intèrprets
Mag Lari
Lluc Perelló
Il·luminació
Oriol Rufach
Escenografia
Efímer
Organització
Ajuntament

ds.
25/09/21

17 h i
20 h

80 min

Una nit amb
el Mag Lari
Després de més de 25 anys fent funcions per tot
arreu, m’adono que la meva vida és una gira constant i, en el fons, el que més m’agrada és estar sobre
els escenaris, com més diversos millor, coneixent
gent i llocs diferents, fent el meu fort: il·lusionar i
fer riure el públic.
Aquesta nit és una nit de festa per a mi, perquè la
passaré amb vosaltres. Una nit amb el Mag Lari de
sempre, amb sorpreses, amb l’humor de sempre i,
sobretot, amb la il·lusió de sempre.
Una nit màgica, una nit amb el Mag Lari.

TEATRE
Auditori Municipal
Miquel Pont

Dramatúrgia
Clàudia Cedó
Direcció
Guillem Albà
Joan Arqué

dv.
01/10/21

20 h

120 min

Canto jo i la
muntanya balla
La Perla 29

Intèrprets
Laura Aubert
Diego Lorca
Amaia Miranda (guitarra)
Anna Sahun
Ireneu Tranis
Caterina Tugores
Música
Judit Neddermann
Producció de
La Perla 29
Organització
Ajuntament

Guillem Albà i Joan Arqué ens proposen portar a escena el llibre d’èxit d’Irene Solà. Una dramatúrgia
de Clàudia Cedó amb música de Judit Neddermann,
que ens portarà a gaudir d’un text màgic en què podrem veure un híbrid de teatre de gest, text i música en directe.
A Canto jo i la muntanya balla prenen la paraula
dones i homes, fantasmes i dones d’aigua, núvols i
bolets, gossos i cabirols que habiten entre Camprodon i Prats de Molló. Un lloc, potser, on començar de
nou; un lloc per a una certa redempció.
A partir de la novel·la d’Irene Solà.
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Auditori Municipal
Miquel Pont

Autoria
Les Impuxibles
Judith Pujol
María Velasco
Direcció
Ariadna Peya
Clara Peya
Textos
María Velasco
Traducció
Judith Pujol
Coreografia
Ariadna Peya
Música
Clara Peya
Intèrprets
Èlia Farrero
Ariadna Peya
Clara Peya
Pau Vinyals
Adrià Viñas

ds.
16/10/21

20 h

75 min

Suite TOC
núm. 6
Les Impuxibles, Judit Pujol i María Velasco
Quins són els paràmetres que estableixen una
societat sana? Un concert, un espectacle, un
espai fronterer d’identitats velades per donar
llum a un sistema silenciat i amb espai en la
nostra societat: la simptomatologia del TOC
(trastorn obsessivocompulsiu). Una aproximació
a la perifèria dels discursos oficials contra
l’hegemonia de les mirades imperants.
El patiment mental sempre ha estat a les nostres
vides, però, des de fa relativament poc, hem
començat a posar consciència sobre què vol dir
viure’l. En aquest espectacle l’analitzem des de
dos punts de vista: què vol dir tenir-lo en primera
persona i en aquesta societat.

Premis
Premi Butaca 2019 a Noves Aportacions Escèniques
Premi Butaca 2019 a Millor composició Musical per a Clara Peya
Organització
Ajuntament

MÚSICA
Auditori Municipal
Miquel Pont

Text i presentació
Àlex Gorina
Carles Cases Strings Band
Carles Cases (piano)
Alberto Reguera (violí)
Sveta Trushka (cello)
Manel Fortià (contrabaix)
Quim Ollé (flautes i mandolina)
Organització
Ajuntament

ds.
06/11/21

20 h

105 min

Concert
Paradiso
Carles Cases Strings Band i Àlex Gorina

El quintet Carles Cases Strings Band reinterpreta en aquest concert les bandes sonores més conegudes del compositor italià Ennio Morricone,
autor de centenars de bandes sonores. Un homenatge a clàssics com Cinema Paradiso, Novecento, Els intocables d’Eliot Ness o Hi havia
una vegada a Amèrica.
Un documental en viu, comentat en directe pel
periodista cinematogràfic Àlex Gorina.
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MÚSICA
Auditori Municipal
Miquel Pont

Intèrprets
Beth Rodergas (veu)
Laura Andrés (piano)
Pablo Garrido (guitarra acústica)
Jonbi Belategi (tècnic de so)

ds.
18/12/21

20 h

75 min

Presentació
del disc Origen
Beth

Organització
Ajuntament

Origen és un disc ple de melodies purament pop,
que t’atrapen des del primer moment, ja sigui
perquè estan cantades amb delicadesa i alhora
contundència o perquè recorden les arrels i les
influències dels artistes. Sempre, amb la veu
esquinçada tan personal i característica de la Beth.
En aquest disc, l’artista ha buscat una sonoritat
una mica més electrònica i no tan folkie com en els
seus anteriors treballs. A Origen parla de temes tan
diversos com l’amor, el desamor, els fills, l’esperança,
una illa i una mica de la vida en general.
Un disc variat i a la vegada coherent, amb què la
Beth ha volgut donar veu a la noia que va escriure
aquestes cançons fa anys i que fins ara no s’atrevien
a sortir del calaix.

ESPAI SEGUR
mesures de seguretat
Covid-19
Porteu la mascareta ben
posada en tot moment

No podreu entrar a la sala
un cop comenci la funció

Neteja i desinfecció de les sales

Mantingueu la distància
de seguretat

Renteu-vos les mans
amb gel hidroalcohòlic

Funcionament de les unitats
de climatització amb aire exterior

Tingueu preparada l’entrada
La sala s’obrirà 30 minuts
abans de la funció
Seguiu les indicacions del
personal de sala durant les
entrades i sortides

Gel hidroalcohòlic i catifes
desinfectants als accessos

Unitats familiars o de convivència
separades per butaques lliures

Respecteu l’aforament màxim
permès als lavabos
Eviteu l’entrada al recinte si
teniu símptomes compatibles
amb la Covid-19
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FAMILIAR
Auditori Municipal
Miquel Pont

Intèrprets
Landry (veu i guitarra)
David Torras (baix)
Daniel Carbonell (clarinet)
Laia Fortià (bateria)
Edats recomanades
Totes les edats
Organització
Ajuntament

ds.
09/10/21

18 h

70 min

Atreveix-te
Landry
Concert presentació del disc Atreveix-te, el primer disc de la nova etapa com a Landry, i el quart
des dels inicis amb Landry el Rumbero.
Espectacle de nova creació amb tota la banda,
projeccions i moltes sorpreses.
Un espectacle de gran qualitat per als més menuts de la casa amb el guiatge d’un dels animadors més reconeguts del país. Amb un repertori
de cançons pròpies i dinàmiques, petits i grans
no pararan de sorprendre’s.

FAMILIAR
Pl. d’El Mirador

Autoria
Carles Porta
Toni Tomàs
Construcció de jocs
Joan Domingo
Diego Caicedo
Producció
Toni Tomàs
Amaia Rodrigo
Il·lustració en viu
Matías Tolsa
Toni Ortiz
Direcció tècnica
Sergio Sisques
Edats recomanades
A partir de 3 anys
Durada aprox.
Sessions continuades, de 20 a
30 minuts cadascuna
Organització
Ajuntament

dg.
14/11/21

D’11 h a 14 h De 20 a
i de 16.30 a 30 min
19.30 h

PUCK i la
seva troupe
Tombs creatius
El cinema més petit del món viu una revolució.
Els personatges animats surten de la pantalla i
envaeixen el carrer convertits en jocs. Necessiten mans imaginatives i ments obertes que els
facin reals.
Tota la troupe de la PUCK està disposada a viure
aventures i, fins i tot, a dibuixar-nos de nou, recrear-nos i convertir-nos en uns personatges
més de la seva colla inacabable al mural d’il·
lustració en directe. Tan infinita com ens puguem i vulguem arribar a imaginar.
Un microfestival al voltant de l’animació, amb
cinema de petit format, jocs de carrer i il·
lustració en viu.
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FAMILIAR
Auditori Municipal
Miquel Pont
Text
Jordi Palet
Direcció
Joan M. Segura Bernadas

dg.
28/11/21

12 h

70 min

La motxilla
de l’Ada

Escenografia i vestuari
Víctor Peralta

Companyia Teatre al detall

Il·lustracions
Adolfo Serra

L’Ada té ganes de jugar, per això es troba amb
la seva millor amiga i el seu millor amic... i ju-

Animació il·lustracions
Xavi Chamarro

guen. Ara ja no porta aquella motxilla feixuga,
que tant li pesava, que no la deixava ser qui és.
Amb aquesta motxilla, l’Ada se sentia que no en-

Música
La Tresca i la Verdesca:
Jordi López
Toni López
Claudi Llobet

caixava amb el que suposem que ha de ser un

Interpretació
Xavi Idàñez
Txell Botey

blau-rosa, fort-feble... potser ha de canviar de-

nen o una nena. Però ara ja ha trobat el seu lloc.
Un espectacle que ens parla de la identitat de
gènere, perquè allò de nen-nena, home-dona,
finitivament.

Edats recomanades
A partir de 5 anys

Una història TRANSformadora i emocionant que
ens TRANSportarà al món i les sensacions de
l’Ada per veure i viure el seu TRÀNSIT.

Organització
Ajuntament

Entrades
Teatre i música

** La tarifa reduïda s’aplicarà a persones que comprin entrades anticipades
a www.auditoricastellar.cat o amb cita prèvia amb la Regidoria de Cultura
(tel. 93 714 40 40 o www.castellarvalles.cat/entradesauditori), menors de 25
anys i majors de 65 anys.
*** Preu de l’entrada individual en cas de compra de 10 o més entrades. Cal
contactar amb la Regidoria de Cultura al tel. 93 714 40 40 o a l’a/e cultura@
castellarvalles.cat.

Teatre familiar

** Preu per la compra anticipada a través de www.auditoricastellar.cat o amb
cita prèvia amb la Regidoria de Cultura (tel. 93 714 40 40 o www.castellarvalles.
cat/entradesauditori).
*** La tarifa reduïda s’aplicarà a persones de famílies nombroses i de famílies
monoparentals (caldrà presentar carnet acreditatiu). Aquest descompte serà
aplicable quan la compra es faci a taquilla o de manera anticipada mitjançant
cita prèvia amb la Regidoria de Cultura (tel. 93 714 40 40 o www.castellarvalles.
cat/entradesauditori).
Notes:
Per als infants fins a dos anys, l’entrada és gratuïta si no ocupen localitat.
L’entrada a la instal·lació PUCK i la seva troupe és gratuïta.

Compra d’entrades
• Al web www.auditoricastellar.cat
• Amb atenció presencial, sempre amb cita prèvia*, per a les persones que no tenen accés a Internet o que tinguin dificultats a l’hora de comprar entrades de manera electrònica (*trucant
al 93 714 40 40 i demanant per la Regidoria de Cultura o bé a www.castellarvalles.cat/entradesauditori).
• 1 hora i 30 minuts abans de l’inici de cada espectacle a la taquilla de l’Auditori (sempre que hi hagi entrades disponibles).
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Altres
propostes:
Teatre
Adaptació i posada en escena
Jeroni Oller
Intèrprets
Rosa Fité
Gemma Pellicer
Gabriel Ruiz
Josep Serra
Carles Rovira
Dolors Ruiz
Josep M. Roviralta
Joan Solé
Combo
Maria Rovira (flauta)
Jordi Domingo (guitarra)
Humberto Carrero (caixó)

SPF de
l’Ateneu

8, 9, 10,
15, 16 i 17
d’octubre

Dv. i ds.,
21 h; dg.,
18.30 h

El retaule del
flautista
TIC Escènic
Una farsa, un clàssic català de Jordi Teixidor amb
música en directe de Carles Berga que resulta
molt –massa– actual...
A mitjans d’octubre de l’any 1318, a l’edat mitjana, la vila de Pimburg es veu envaïda per les
rates, però els seus governants avantposen els
seus propis interessos als dels vilatans que els

Producció
TIC Escènic
Organització
TIC Escènic

van elegir...
Edat mitjana? Segur?
Jutgeu vosaltres mateixos amb la versió de TIC

Més informació a:
A/e tic.escenic@gmail.com

Escènic, abreujada però no menys dinàmica i
divertida.
Que passeu una molt bona estona rient... (encara que sigui per no plorar).

Altres
propostes:
Teatre

SPF de
l’Ateneu

5, 6, 7, 12, 13, 14,
19, 20, 21, 26, 27 i
28 de novembre

Dv. i ds.,
20.30 h;
dg., 19 h

Text
Duncan Macmillan

Pulmons

Traducció
Carme Camacho

Esbart Teatral de Castellar

Direcció
Bet Tena

Pulmons és la història d’una conversa. Un dia,

Intèrprets
Anna Solé
Cesc Permanyer
Tècnic de llum i so
Marc Serrà
Escenografia i vestuari
Marta Gili
Producció
Esbart Teatral de Castellar
Organització
Esbart Teatral de Castellar
Més informació a:
A/e esbartteatralcastellar@
gmail.com

tot comprant mobles, una parella es troba inesperadament discutint si haurien de començar
a intentar tenir fills o no. Soc una bona persona? Seré un bon pare? Quina mena de món heretaran els meus fills? És intel·ligent o necessari
dur al món encara una altra persona? Com més
intel·ligents som, més difícils són de contestar
aquestes preguntes i més ridículs semblem per
intentar bregar-hi.
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Programació
de cinema
CCCV
setembre desembre 2021
Dv.17 setembre - 20 h
DocsBarcelona del Mes
‘Com jo vulgui
(As I Want)’

Organització:
Club Cinema Castellar
Vallès (CCCV)
Organització DocsBarcelona
del Mes: CCCV i L’Aula

Dv. 24 setembre - 20 h
Cicle Gaudí
‘La dona il·legal’
Amb la presència de l’actriu
castellarenca Montse Germán

Dv. 8 d’octubre - 20 h
DocsBarcelona del Mes
‘El retorn, la vida després
de l’ISIS’

Dv. 15 d’octubre - 20 h
Cinefòrum - Dia Mundial de la Salut
Mental
‘Nise: El corazón de la locura’
Amb la col·laboració de TV Zero,
l’ambaixada de Brasil i Suport Castellar

Dg. 17 d’octubre - 19 h
Cicle Gaudí Diumenge d’estrena
‘Les dues nits d’ahir’
Activitat inclosa dins el Correllengua 2021
Amb la col·laboració de la CAL Castellar

Dv. 22 d’octubre - 20 h
Cinefòrum
‘Quo Vadis, Aida?’

Dv. 29 d’octubre - 20 h
Cinefòrum
‘El agente topo’

Dv.19 de novembre - 20 h
DocsBarcelona del Mes
‘Lobster Soup’

Dv. 26 de novembre – 20 h
Cinefòrum – Dia internacional
per a l’Eliminació de la
Violència envers les Dones
‘Buda explotó por vergüenza’

Dv. 3 de desembre - 20 h
Cinefòrum
‘First Cow’

Dv. 10 de desembre - 20 h
DocsBarcelona del Mes
‘Mothers’

Dv.17 de desembre - 20 h
Cinefòrum
‘Solo las bestias’

Diumenges
d’estrena
MOSTRA
DE CINEMA
AUDITORI
MIQUEL PONT
CASTELLAR
DEL VALLÈS

DEL 4 AL 14 DE NOVEMBRE

A partir de l’octubre
Auditori Municipal
Miquel Pont
www.facebook.com/auditoricastellar
@auditoricastellar
@auditoricast

